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 Pytanie Państwa składa się z czterech części, na które będę próbował 

odpowiedzieć  po kolei, choć  są one tak powiązane, że nie zawsze jest to moż liwe. Nie 

jest dla mnie również  całkiem jasne, czy mają to być  poświęcone zasadom ogólnym 

rozważania „historiozoficzne”, czy może dyskusja poszczególnych zagadnień nie 

powinna wykraczać  poza pragmatyczne granice wyznaczone przez obecny pojałtański 

porządek w Europie. Postaram się poświęcić  nieco uwagi obu tym kwestiom. 

1. Na początek słów kilka o moim własnym stanowisku. Wszystkie tego typu 

próby – niezależnie od tego czy podejmowane tylko w Europie Zachodniej, czy w 

Europie Zachodniej i Europie Środkowej – opatrzyłbym natychmiast jednym istotnym 

zastrzeżeniem, pominięcie którego mogłoby w moim mniemaniu doprowadzić  tylko do 

powszechnej katastrofy. Zastrzeżeniem tym jest postulat zachowania suwerenności – 

przynajmniej w tak podstawowych sprawach, jak obronność , polityka zagraniczna i do 

pewnego stopnia sprawy oświaty (oraz prawdopodobnie waluty) – każdego członka-

narodu, w formie wyrażonej przez jego demokratycznie wybrany i odpowiedzialny 

przed własnym parlamentem rząd. Temu, że moż liwa jest ścisła współpraca, a może 

nawet „integracja” niekiedy wzajemnie korzystna, nie przeczę ani przez chwilę. Ale 

sama idea (która dla wielu zmienia się w ideał, czegoś  w rodzaju wszecheuropejskiego 

parlamentu, wyposażonego w uprawnienia w kluczowych sprawach i nadrzędnego w 

stosunku do zgromadzeń narodowych, byłaby w moim przekonaniu równoznaczna z 

wyświadczeniem niedźwiedziej przysługi wszystkim zainteresowanym.  Rozliczne 

analogie i rozwiązania „modelowe”, na które powołują się zwolennicy takiego „ideału”, 

analogiami rzeczywistości wcale nie są: „paralele” z USA („Stany Zjednoczone Europy”) 

są w tak oczywisty sposób chybione, że nie można ich traktować  poważnie. Podobnie 

rzeczy się mają w przypadku „modeli” szwajcarskiego i austro-węgierskiego (!). 

Innymi słowy „integrujcie” jeś li chcecie (lub musicie), ale pod żadnym pozorem 

nie wychodźcie poza Europę ojczyzn. Każdy kraj europejski ma własną, 

niepowtarzalną, wielowiekową historię i kulturę; ale to właśnie sprawia, że historia – 

wraz z geografią – od niepamiętnych czasów łączy się nierozerwalnie z podstawowymi 

interesami narodowymi. Jak dotąd nie udało mi się usłyszeć  choćby jednego 

przekonującego argumentu za tym, że jakikolwiek kraj skorzystałby poświęcając swe 

podstawowe interesy na ołtarzu nieokreś lonego i w ostatecznym rachunku z gruntu 

złudnego „wspólnego przeznaczenia” itd. Oczywiście, żaden kraj nie może być  dziś  

zupełnie niezależny (dotyczy to również  USA i ZSRR), stąd potrzeba aliansów – 

wojskowych, ale również  politycznych i być  może kulturalnych. Ale podkreś lam raz 



	 	 	
jeszcze: muszą to być  (i z powodzeniem mogą) alianse suwerennych potęg, które są 

odpowiedzialne przed własnymi narodami poprzez organa wykonawcze i ciała 

ustawodawcze. 

Nie przeczy to, rzecz jasna, w żaden sposób istnieniu ważnego duchowego i 

kulturowego dziedzictwa wspólnego (w mniejszym czy większym stopniu) nam 

wszystkim (nawet we współczesnym, zlaicyzowanym świecie można by, jak sądzę, 

nazwać  je „chrześcijańskim”, w szerokim, kulturowym sensie) i, jeś li o mnie chodzi, im 

więcej tego wspólnego elementu wykorzysta się w procesie integracji, tym lepiej. Inną 

dziedziną nadającą się do integracji – lub przynajmniej uniformizacji – byłaby 

komunikacja (poczta, telegraf, drogi, koleje, transport powietrzny itd.). Nie znam się na 

ekonomii, ale wydaje mi się, że w ramach EWG osiągnięto w tym względzie pewne 

niekwestionowane korzyści. Z drugiej strony, jestem niezmiernie sceptycznie 

nastawiony do kwestii użyteczności czy nawet moż liwości wprowadzenia wspólnej 

europejskiej waluty (écu). Jeś li chodzi o ideę jakiegoś  wszech-parlamentu, wydaje mi 

się, że mało krzepiący widok wiecznych wrzaskliwych targów, jaki towarzyszy obradom 

ONZ, powinien skutecznie odstraszyć  każdego od tego niedowarzonego pomysły. 

Jednakże niektórzy fanatycy integracji (na swój sposób będący współczesnymi 

odpowiednikami Biesów) zdają się być  wyjątkowo odporni na nauki – jak w przypadku 

wszystkich „nawiedzonych”, liczy się dla nich tylko abstrakcyjna teoria, której trzeba 

bronić  za wszelką cenę, niezależnie od nieszczęść  i cierpień, jakie może to z sobą 

przynieść . 

2. Jeś li chodzi o samą zasadę (tj. na poziomie filozoficznym), nie widzę tu żadnej 

sprzeczności. Z kulturowego i duchowego punktu widzenia problem nie istnieje. Jeżeli 

unia Europy Zachodniej może grupować  kraje tak odmienne, jak – powiedzmy – 

Holandia, Portugalia i Grecja, dlaczego nie miałyby do niej dołączyć  również  kraje 

słowiańskie wraz z Węgrami i Rumunią? 

W praktyce, rzecz jasna, problem ten jest niezmiernie delikatny i 

skomplikowany. Jak należy rozumieć  pojęcie Europy Środkowej? Nie rozumiem 

również , dlaczego „wizja dominacji środkowoeuropejskiego regionu kulturowego” 

miałaby „wzbudzać  niepokój i wątpliwości”. Ale gdyby rozważyć  (choćby w chwili 

obecnie tylko teoretycznej) coś  na kształt politycznej „federacji” lub „unii” nie widać  ani 

potrzeby takiego posunięcia, ani korzyści, jakie mogłoby ono przynieść  

zainteresowanym. Czy  stworzenie „wspólnego frontu” i kolektywne działanie 

rzeczywiście nadają większą „wagę” pewnym posunięciom? Może coś  w tym jest. Ale 

jeś li celem ostatecznym ma być  rozszerzenie Europy Środkowej i połączenie jej z Unią 

Zachodnioeuropejską, po co w takim razie trwonić  siły, angażując się w proces 

pośredni? Niezależnie od, moim zdaniem, trudnej do okreś lenia zasady suwerenności 

narodów, wydaje mi się, że w praktyce (w obecnej sytuacji w Europie) taki pierwszy 

krok (tj. Unia Środkowoeuropejska) mógłby bardziej zaszkodzić  niż  pomóc 

ostatecznemu połączeniu z powodu negatywnych reakcji i podejrzeń, jakie 



	 	 	
najprawdopodobniej wzbudziłoby w Moskwie. W moim przekonaniu, byłoby znacznie 

lepiej, gdyby każdy kraj (powiedzmy, Polska czy Węgry) odmiennie pojmował swą rolę i 

szukał własnej drogi, utrzymując jednocześnie bliskie kontakty z innymi i koordynując 

posunięcia tam, gdzie wydaje się to moż liwe i korzystne. (Kwestie prawdopodobnych 

reakcji Moskwy omówię nieco później…). 

3. Nie wiem również , dlaczego po ewentualnym zawiązaniu unii parlamentarnej 

trzeba by oczekiwać  „ugruntowania się politycznego podziału świata”. 

Prawdopodobnie za bilet wstępu wystarczyłoby, podobnie jak dzisiaj, istnienie 

autentycznie demokratycznego – i stąd prawdziwie reprezentatywnego – systemu; ale 

nawet tutaj znaleźć  można miejsce na różnorodność  i istnienie jednego 

stereotypowego modelu nie jest wcale konieczne, przynajmniej tak długo, jak przyjęty 

system gwarantuje odbywanie się w okreś lonych odstępach czasu (zwykle co 4-5 lat) 

„wolnych i nieskrępowanych wyborów, opartych na głosowaniu powszechnym i 

tajnym” (formuła użyta w Jałcie wobec Polski!…). W tym sensie byłoby to tylko 

rozszerzenie obecnie istniejącej, złożonej z 12  krajów Unii Zachodnioeuropejskiej, 

powstałej przecież  z klubu, do którego należało pierwotnie tylko sześciu członków 

(traktat rzymski). 

W szerokim tego słowa znaczeniu „polityczny podział świata” na kraje 

prawdziwie demokratyczne i niedemokratyczne istniał zawsze i najprawdopodobniej 

przetrwa jeszcze dziesiątki, a może nawet setki lat. Z tego powodu nie należy jednak 

zaniechać  wspierania rozwoju demokracji w krajach obecnie podporządkowanych 

władzy niedemokratycznej. W skali europejskiej ożywiłoby to i wzbogaciło duchową i 

kulturową tradycję, co w rezultacie mogłoby sprzyjać  podobnym procesom w innych 

częściach świata (np. w Środkowej i Południowej Ameryce, a może nawet w Afryce?) 

4. Najtrudniej udzielić  odpowiedzi na ostatnią część  pytania Państwa, zawiera 

ona bowiem wiele kłócących się z sobą wątków. Jeś li, mówiąc o „duchowym wymiarze 

tożsamości Europy”, macie Państwo na myś li również  wymiar kulturowy, 

podkreś liłbym ponownie zupełnie realne niebezpieczeństwo zbyt daleko idącej 

„integracji”. Kultura narodowa – czy nawet regionalna – jest czymś  co powinno być  

zachowane, kultywowane i rozwijane za wszelką cenę. Oczywiście, każda godna uwagi 

kultura musi posiadać  zdolność  asymilacji obcych elementów w trakcie swego 

historycznego rozwoju, nie może jednak w zalewie takich elementów utracić  

indywidualnego charakteru. Groźne niebezpieczeństwo, które współczesne środki 

masowego przekazu mogą tylko spotęgować , widzę zwłaszcza w pojawieniu się czegoś  

w rodzaju między – lub ponadnarodowej, „wspólnej” kultury, która z definicji nie może 

być  oryginalna i twórca, ponieważ  brakuje jej prawdziwych korzeni w życiu narodu 

(taki sam zarzut postawić  można esperanto lub każdemu innemu nieorganicznemu 

językowi, rozumianemu jako środek kulturowego wyrazu…). Tendencja ta 

charakteryzuje się zawsze odwrotem od tego, co organiczne i szczegółowe na rzecz 

tego, co abstrakcyjno-teoretyczne  i ogólne (szczególnie martwy rodzaj „kultury 



	 	 	
masowej”). Jako jeden z wielu przykładów przytoczyć  tu można martwą 

„kosmopolityczną” szkołę muzyki hiszpańskiej, która swego czasu zastąpiła 

wyśmienitą, w pełnym tego słowa znaczeniu „narodową” szkołę Albeniza, Granadosa i 

de Falli. 

Ale na płaszczyźnie czysto „duchowej” to znaczy – wspólnych przekonań, 

ideałów, wzorców zachowań itd. – rzeczy mają się zupełnie inaczej, a zabiegi takie są 

godne poparcia. Mamy tu również  na myś li wysiłki (tak zdecydowanie popierane i 

podejmowane przez Jana Pawła II) zmierzające do „reunifikacji” Kościoła 

Rzymskokatolickiego i Prawosławnego. Ale, podkreś lam raz jeszcze, nie oznacza to (czy 

może nie powinno oznaczać) zagubienia przez którykolwiek z Kościołów 

podstawowych  dogmatów czy cech charakterystycznych w jakimś  kruchym 

kompromisie, ale raczej zachowanie odrębności przy jednoczesnych próbach 

znalezieniach tego, co wspólne i co w rezultacie umoż liwi powrót do jedności. 

Na koniec – pragmatyczna strona całego zagadnienia: Jeś li „unia” Europy 

Zachodniej i Europy Środkowej jest pożądana, jak miałaby ona szansę dojść  do skutku? 

Z Gorbaczowem czy bez, ZSRR najprawdopodobniej nie odstąpi tak łatwo od swego 

stanowiska w sprawie „kordonu sanitarnego”, który tworzył od roku 1945, jeś li nie 

będzie widział w tym własnego interesu lub nie dojdzie do wniosku, że nie ma innego 

wyjścia z racji gwałtownie  pogarszającej się pozycji gospodarczej i ideologicznej. Co 

więcej, zgodnie z najnowszymi informacjami, długotrwałe i szczegółowe badania 

polityczne prowadzone przez administrację Busha wykazały, że ZSRR już  dokonał 
takiego właśnie wyboru. Powstaje wówczas następne pytanie: jakie „wzajemne 

gwarancje”, z jakimi zastrzeżeniami i na jakich warunkach może zaproponować  

prezydent? 

Na przykład: jeś li zostanie utworzony jakiś  rodzaj unii Europy Środkowej, to czy 

można wyobrazić  sobie, że: a) ZSRR, b) mocarstwa zachodnie oraz c) same narody 

Europy Środkowej zgodzą się przyznać  unii na stałe status neutralności (powiedzmy, 

podobnej do austriackiej)? A jeś li nawet wszyscy dojdą w tej sprawie do porozumienia, 

jaka ma być  przyszłość  Niemiec Wschodnich? Mam wrażenie, że ponowne 

zjednoczenie Niemiec od dłuższego czasu zajmuje poczesne miejsce w kalkulacjach 

Niemiec Zachodnich i że to ostatnie byłyby w zamian gotowe pójść  na każde ustępstwa 

na rzecz ZSRR. Wielu z nas myś l ta napawa niepokojem. Ale czy ktokolwiek może z całą 

uczciwością wyobrazić  sobie ostateczne (lub przynajmniej długotrwałe) rozwiązanie 

problemów europejskich, zgodnie z którym jakiś  naród – a w tym przypadku naród 

ważny – miałby być  sztucznie rozdzielony przeciwstawny samemu sobie? Według mnie 

jest to pod wieloma względami najtwardszy orzech do zgryzienia, a oczywistych 

rozwiązań dostrzec nie potrafię. 

Od z górą dziesięciu lat, kiedy tylko i gdzie tylko mogę, występuję w obronie 

bezkompromisowej polityki Zachodu wobec ZSRR, nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo 

Zachodu, [----] [Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, 



	 	 	
artykuł 2, punkt 3 (Dziennik Ustaw nr 20, pozycja 99; zmiany 1983 rok, Dziennik Ustaw 

nr 44, pozycja 204)]. Z tego powodu nazywany byłem przez jednych rozmarzonym 

optymistą, przez innych zaś  nieodpowiedzialnym podżegaczem wojennym (którym, jam 

może niektórzy pamiętają, był swego czasu Churchill…). Dzisiaj zaczyna wyglądać  na to, 

że moment ten już  nadchodzi i jest rzeczą ogromnej wagi, aby zainteresowane strony – 

Polacy, Amerykanie i inni – rozegrali tę partię właściwie. Nawiązując do tego, co już  

zostało powiedziane: każda forma „integracji”, „unii” itd. ma ścisłe granice użyteczności 

i stosowalności. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na swego rodzaju obsesyjnym 

przekonaniu, że każda integracja jest z definicji godna pożądania i dlatego należy uznać  

ją za cel sam w sobie – którym nie jest. 

Przełożył Marek Łaskawiec. 

 


